
Καλησπέρα σας, 

 

Έχοντας ακούσει σήμερα για τα θέματα που πλήττουν τα κέντρα κράτησης και τη διαδικασία του  συ

στήματος ασύλου, θα θέλαμε να εστιάσουμε σε ένα από τα ποιό σοβαρά εμπόδια που αντιμετωπίζο

υν παράτυποι μετανάστες και αιτούντες άσυλο,  πριν καν τη δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικασία 

ασύλου και αυτό είναι οι απωθήσεις. Λόγω των χρονικών περιορισμών, αν και θα θέλαμε να σας μετ

αφέρουμε προσωπικές εμπειρίες ατόμων που έχουν υποστεί απωθήσεις, δεν θα είναι εφικτό. Όσοι θ

έλετε όμως, μπορείτε να τις βρείτε μαζί με πληρέστερη πληροφόρηση στην πρόσφατη αναφορά της 

ΔΑ.  

 

Απωθήσεις είναι οι συλλογικές απελάσεις μιας ομάδας ανθρώπων χωρίς να εξεταστούν οι ιδιαίτερες 

περιστάσεις του κάθε ατόμου χωριστά. Οι συλλογικές απελάσεις απαγορεύονται ρητά από το διεθνέ

ς δίκαιο και αυτό  της ΕΕ και η προστασία από συλλογική απέλαση ισχύει για όλους, περιλαμβανομέν

ων των παράτυπων μεταναστών. Η Ελλάδα είναι επομένως υποχρεωμένη να εξετάζει την κατάσταση 

κάθε ατόμου που φτάνει στην επικράτειά της, αν το άτομο αυτό  δεν επιθυμεί να απομακρυνθεί, και 

να του επιτρέπει την ευκαιρία να προσβάλει κάθε τυχόν απόφαση απέλασης. Οι συλλογικές απελάσε

ις μπορεί να οδηγήσουν σε άμεση ή έμμεση επαναπροώθηση ( που είναι η αναγκαστική επιστροφή α

τόμων σε χώρες όπου διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμά

των). 

 

Τα χερσαία και υδάτινα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, είναι επί πολλά χρόνια μία από τις κύ

ριες διόδους εισόδου για μετανάστες και πρόσφυγες που προσπαθούν να βρουν προστασία ή μια κα

λύτερη ζωή στην Ευρώπη. Το 2012 σημειώθηκε σε αυτά ο μεγαλύτερος αριθμός παράτυπων εισόδων

 στην ΕΕ σε σύγκριση με όλα τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Από όσους φτάνουν εκεί, μεγάλος αριθμός

 προέρχεται από χώρες που σπαράζονται από συρράξεις, όπως το Αφγανιστάν και η Συρία. Από έρευ

νες της Διεθνούς Αμνηστίας έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις συγκλονιστικών παραβιάσεων ανθρωπίν

ων δικαιωμάτων εναντίον των ανθρώπων αυτών από τις ελληνικές αρχές. 

 

Η Διεθνής Αμνηστία αναγνωρίζει το προνόμιο των κρατών να ελέγχουν την είσοδο και την παραμονή 



μη υπηκόων τους στην επικράτειά τους και της ΕΕ να στηρίζει τα Κράτη-Μέλη στη διεξαγωγή θεμιτού

 συνοριακού ελέγχου. Εντούτοις, ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται τα σύνορα της Ελλάδας με την Το

υρκία οδηγεί σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να σφραγίσει τα σύνορά, όχι μόνο με αυξημένη επιτήρηση και με 

την κατασκευή ενός φράχτη, αλλά όπως δείχνει έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας, όσοι φτάνουν σε αυ

τά μερικές φορές απωθούνται αμέσως πίσω στην Τουρκία. Όσοι επιστρέφονται στην Τουρκία κάτω α

πό αυτές τις συνθήκες, στερούνται την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα ή να ε

ξηγήσουν κατά πόσον έχουν άλλες ανάγκες, κάτι που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δι

καίου. 

 

Επίσης ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται αυτού του είδους οι επιχειρήσεις απώθησης από την Ελλη

νική Συνοροφυλακή ή Ακτοφυλακή θέτει ζωές σε κίνδυνο. 

 

Μέχρι το 2010, οι περισσότεροι μετανάστες και πρόσφυγες προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ελλάδα

 διασχίζοντας το Αιγαίο με μικρές βάρκες. Κατά το 2010 η κύρια διαδρομή μετατοπίστηκε στα χερσαί

α σύνορα στην περιοχή Έβρου, που κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους συμπίπτουν με τον ποταμό Έβρο

. Αυτό συνέβη εν μέρει εξαιτίας της αυξημένης επιτήρησης στη θάλασσα από Έλληνες λιμενοφύλακε

ς υποστηριζόμενους από τη Frontex –την Ευρωπαϊκή Συνοριακή Υπηρεσία– και εν μέρει επειδή η ελλ

ηνική κυβέρνηση είχε αφαιρέσει τις νάρκες κατά προσωπικού στο μήκος των χερσαίων συνόρων, κα

θιστώντας λιγότερο επικίνδυνο για τους μετανάστες να διασχίζουν τα σύνορα πεζή από την Τουρκία.  

 

Στα μέσα Αυγούστου 2012, ωστόσο, η Ελλάδα ξεκίνησε την Επιχείρηση «Ασπίδα» για να σταματήσει 

τους μετανάστες που εισέρχονται παράτυπα διασχίζοντας τα σύνορα του Έβρου, παρατάσσοντας πε

ρισσότερους από 1.800 επιπρόσθετους αστυνομικούς και κατασκευάζοντας φράχτη μήκους 10,5 χλμ 

κατά μήκος του βόρειου τομέα των χερσαίων συνόρων. Σύμφωνα με τη Frontex, αυτές οι εξελίξεις εί

χαν τέτοιο αντίκτυπο ώστε λιγότεροι από δέκα παράτυποι μετανάστες την εβδομάδα ανιχνεύθηκαν ν

α διασχίζουν αυτά τα σύνορα στα τέλη Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση με 2.000 την πρώτη εβδομάδα 

του Αυγούστου 2012.  



 

Με την αυξημένη ασφάλεια στο χερσαίο σύνορο, όλο και περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες π

αίρνουν πάλι την πιο επικίνδυνη θαλάσσια διαδρομή προς τα ελληνικά νησιά με μικρές βάρκες. Σύμ

φωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο αριθμός των μεταναστών που συνελήφθησαν ενώ διέσχιζαν παρ

άτυπα το χερσαίο σύνορο μειώθηκε από 15.877 το πρώτο πεντάμηνο του 2012 σε 336 κατά το ίδιο δι

άστημα του 2013. Οι συλλήψεις στα ελληνικά νησιά ή στο Αιγαίο αυξήθηκαν από 169 το 2012 σε 3.2

65 το 2013 για το ίδιο διάστημα.  

 

Αυτή η μετατόπιση της διαδρομής μετανάστευσης ξανά στο Αιγαίο στοιχίζει ζωές. Από τον Αύγουστο 

του 2012, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότερα από 101 άτομα –κυρίως Σύροι και Αφγανοί, μεταξύ τ

ους παιδιά και έγκυες γυναίκες– σε τουλάχιστον έξι γνωστά περιστατικά σε αυτή τη θαλάσσια περιοχ

ή 

 

Κατά την διάρκεια της έρευνας της Διεθνούς Αμνηστίας, από τους 79 μετανάστες και πρόσφυγες από

 τους οποίους πήρε συνέντευξη μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2013, οι 28 περιέγραψαν τουλάχιστον 39

 χωριστές περιπτώσεις συλλογικών απελάσεων από την Ελλάδα στην Τουρκία, τις οποίες υποστήριξα

ν ότι βίωσαν οι ίδιοι μεταξύ Αυγούστου 2012 και Μαΐου 2013. Επτά από τα άτομα από τα οποία πάρ

θηκε συνέντευξη υποστήριξαν ότι απωθήθηκαν περισσότερες από μία φορές. Είκοσι έξη περιπτώσεις

 αφορούσαν απωθήσεις στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και 13 αφορούσαν απωθήσεις στο Αιγα

ίο. Ο αριθμός των φερόμενων ως απωθήσεων που ανέφερε αυτό το μικρό σε μέγεθος δείγμα αντιστ

οιχεί, κατά μέσο όρο, σε περίπου ένα τέτοιο περιστατικό την εβδομάδα. 

 

Ο ανησυχητικός αριθμός των μαρτυριών, που συνέλεξε η Διεθνής Αμνηστία, που ισχυρίζονται συλλο

γικές απελάσεις, υποδηλώνει ότι αυτές οι πρακτικές χρησιμοποιούνται τακτικά από Έλληνες συνορο

φύλακες και λιμενοφύλακες. Τον Απρίλιο του 2013, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

 (UNHCR) στην Ελλάδα ανέφερε και αυτή ότι «ορισμένες μαρτυρίες Σύρων προς την Ύπατη Αρμοστεί

α κάνουν λόγο για άτυπες αναγκαστικές επιστροφές ή απόπειρες επιστροφών στην Τουρκία». 
 

Απαντώντας σε ερώτημα της Διεθνούς Αμνηστίας, η Frontex έγραψε στις 6 Ιουνίου 2013 ότι από το 2



012 τα γραφεία της Frontex έχουν λάβει 18 αναφορές για φερόμενες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαι

ωμάτων που περιλάμβαναν «ανεπίσημες επιστροφές («απωθήσεις») που αφορούσαν ομάδες μεταν

αστών ή μεμονωμένα άτομα που φέρονται να επιστράφηκαν στην Τουρκία από την Ελληνική Αστυνο

μία». Η Frontex πληροφόρησε τη Διεθνή Αμνηστία ότι είχε θέσει γραπτώς υπ’ όψη των ελληνικών αρ

χών σε τρεις περιπτώσεις τέτοιους ισχυρισμούς και ότι έλαβε απάντηση που διέψευδε ότι είχαν πρα

γματοποιηθεί τέτοιες απωθήσεις. 

 

Άτομα που χρησιμοποίησαν τη χερσαία οδό ανέφεραν στη Διεθνή Αμνηστία ότι είχαν συλληφθεί από

 Έλληνες συνοριοφύλακες, μερικές φορές ώρες και μερικές φορές ημέρες μετά την άφιξή τους στην Ε

λλάδα, αφού διέσχισαν τον ποταμό Έβρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κρατήθηκαν σε αστυνομικ

ό τμήμα μέχρι να σκοτεινιάσει προτού μεταφερθούν πίσω στην τουρκική πλευρά του ποταμού με βά

ρκα και αφεθούν σε τουρκικό έδαφος ή σε μία από τις νησίδες του ποταμού. 

 

Μερικοί από εκείνους που επεδίωξαν να φτάσουν στην ΕΕ μέσω κάποιου ελληνικού νησιού στο Αιγαί

ο ανέφεραν ότι οι φουσκωτές βάρκες τους ρυμουλκήθηκαν από την Ελληνική Ακτοφυλακή στα τουρκ

ικά ύδατα, μερικοί ανέφεραν ότι επιβιβάστηκαν στο σκάφος της ακτοφυλακής αλλά εξαναγκάστηκαν

 να ξαναμπούν στα φουσκωτά τους μόλις βρέθηκαν σε τουρκικά ύδατα. 

 

Όλοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι απωθήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, ανέφεραν ότι ποτέ δεν τους δόθ

ηκε ευκαιρία να εξηγήσουν την κατάστασή τους ή να προσβάλουν την απέλασή τους. Αυτό αποτελεί 

παραβίαση των διεθνών και περιφερειακών υποχρεώσεων της Ελλάδας καθώς και του εγχώριου δικ

αίου της Ελλάδας. Επίσης θέτει σε κίνδυνο τις ζωές και την ακεραιότητα των ανθρώπων που στέλνον

ται πίσω, είτε εξ αιτίας του τρόπου με τον οποίο στέλνονται πίσω, είτε επειδή τους θέτει σε κίνδυνο, 

από τη στιγμή που θα βρεθούν στην Τουρκία, να σταλούν εκ νέου σε μια χώρα όπου ενδέχεται να αν

τιμετωπίσουν δίωξη ή άλλη βλάβη.  

 

Μερικοί από τους πρόσφυγες και μετανάστες που διαπλέουν το Αιγαίο σε μικρές φουσκωτές βάρκες,

 φορτωμένες με πολύ περισσότερους ανθρώπους απ’ όσους χωράνε, περιέγραψαν πώς αρχικά αισθ

άνθηκαν ανακούφιση όταν είδαν σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής, για να ανακαλύψουν ότι, αυτό 



που πίστευαν ως επιχείρηση διάσωσης ήταν στην πραγματικότητα επιχείρηση επιστροφής τους στην 

αφετηρία τους. Σε μερικές περιπτώσεις άνθρωποι προκάλεσαν εσκεμμένα βλάβες στις βάρκες τους μ

όλις είδαν την Ελληνική Ακτοφυλακή, με την ελπίδα ότι θα τους διέσωζαν και θα τους μετέφεραν στη

ν Ελλάδα. 

 

Δεκατρία από τα δεκατέσσερα άτομα, από τα οποία πήρε συνέντευξη η οργάνωση, που ανέφεραν ότ

ι απωθήθηκαν στην Τουρκία στο Αιγαίο, περιέγραψαν παρόμοιες εμπειρίες, οι φουσκωτές βάρκες το

υς να εμβολίζονται ή να τρυπιούνται με μαχαίρι, ή να κοντεύουν να ανατραπούν καθώς ένα σκάφος 

της Ελληνικής Ακτοφυλακής έκανε κύκλους γύρω τους ή τις ρυμουλκούσε, να αχρηστεύονται οι μηχα

νές, να αφαιρούνται τα κουπιά, και οι επιβαίνοντες να αφήνονται στη μέση της θάλασσας σε σκάφη 

που δεν ήταν αξιόπλοα. Ματυρίες που έχει συλέξει η ΔΑ καταδεικνύουν επίσης ότι ακόμη και παιδιά

 τίθενται σε κίνδυνο, υποβάλλονται σε κακομεταχείριση και απογυμνώνονται από τα υπάρχοντά του

ς. 

 

Παρόμοιες πρακτικές που διακινδυνεύουν ζωές αναφέρονται επίσης από εκείνους που συνελήφθησ

αν αφού διέσχισαν τον ποταμό Έβρο. 

 

Οι ισχυρισμοί που εγείρονται από  μαρτυρίες ατόμων από τα οποία πήρε συνέντευξη η οργάνωση, δ

εν καταδεικνύουν μόνο κατάφωρη περιφρόνηση για τη ζωή, αλλά περιλαμβάνουν επίσης κακομεταχ

είριση, κατάσχεση υπαρχόντων, και παράλειψη να εξεταστούν και να εντοπιστούν όσοι είχαν ανάγκε

ς προστασίας ή άλλες ανάγκες, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά. Αυτές οι πρακτικές συνιστούν παραβιάσ

εις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της Ελλάδας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και 

πρέπει να πάψουν αμέσως. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς αυτού του

 είδους και να οδηγήσουν τους υπαιτίους στη δικαιοσύνη. 

 

Όπως και άλλες χώρες στα νότια σύνορα της Ευρώπης, η Ελλάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη 

ροή μεταναστών και προσφύγων, οι περισσότεροι από τους οποίους επιθυμούν να συνεχίσουν δυτικ

ά σε άλλες χώρες της ΕΕ και όχι να παραμείνουν στην Ελλάδα. Αυτή η ευθύνη είναι ιδιαίτερα δύσκολ

η για την Ελλάδα ως Κράτος-Μέλος της ΕΕ που πλήττεται εξαιρετικά από οικονομική κρίση. 



 

Η ΕΕ και τα Κράτη-Μέλη της πρέπει να στηρίξουν την ελληνική κυβέρνηση ώστε να διασφαλίσει τα δι

καιώματα όλων των μεταναστών και των προσφύγων, ανεξαρτήτως της νομικής τους θέσης, μετατοπ

ίζοντας την έμφαση από τη σφράγιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στην ενίσχυση της ικανότητας 

και των συνθηκών υποδοχής για αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και άλλους ευπαθείς μετανάστες καθ

ώς και στην αναγνώριση των ευπαθών μεταναστών και όσων έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας στ

α σύνορα της Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, η ΕΕ πρέπει να διερευνήσει νέους τρόπους να μοιραστεί με τ

ην Ελλάδα την ευθύνη για τη διαχείριση των μικτών μεταναστευτικών ροών που αντιμετωπίζει. 

  

Η ΔΑ τρέχει μία πανευρωπαϊκή καμπάνια και έκκληση προς τον υπουργό δημόσιας τάξης και προστα

σίας του πολίτη για να σταματήσει η ελληνική κυβέρνηση την πρακτική των απωθήσεων, την οποία μ

πορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ελληνικού τμήματος της ΔΑ. Σας προτρέπουμε να την διαβάσε

τε και να την υπογράψετε. Κινητοποιώντας τα μέλη μας, τους υποστηρικτές μας, το κοινό και με θεσ

μική πίεση αποσκοπούμε στο να σταματήσει η ελληνική πολιτεία την επικίνδυνη και παράνομη πρακ

τική των απωθήσεων. Πριν κλείσω θα θέλαμε να σας δείξουμε ένα ντοκιμαντέρ της DW σχετικά με τι

ς απωθήσεις, το οποίο ελπίζουμε να μας προβληματίσει όλους και όλες. 

 

Σας ευχαριστώ 


